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Návod k použití 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DŮLEŽITE POKYNY! PEČLIVĚUSCHOVEJTE! 
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a 
návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Pokud přistroj, předáte třetí osobě, předejte jí k 
němu rovněž tento návod k použití. 
• Přistroj používejte pouze v souladu s určeným účelem podle návodu k použiti. 
• Přístroj je určený pro domácí použití 
• Přístroj je určený pro lidi s hmotností do 180kg 
• Tento přistroj není vhodný pro těhotné! 
• Jelikož při analýze tuku tělem prochází elektrický proud, z bezpečnostních důvodů se 
nedoporučuje provádět tuto analýzu u dětí. Nicméně se můžou vážit bez obav. 
• Tato váha není vhodná pro osoby s kardiostimulátorem nebo jinými zdravotnickými 
implantáty. Při cukrovce nebo jiných zdravotních/fyzických omezeních může byt údaj o 
tělesném tuku nepřesný. Totéž platí i pro osoby s intenzivní sportovní aktivitou. 
• Přistroj nepoužívejte, pokud nefunguje správně, spadl z výšky nebo do vody nebo pokud je 
poškozený. 
 

 
Nebezpečí uklouznuti! 
Nikdy na váhu nestoupejte s mokrýma nohama. Nikdy na váhu nestoupejte v ponožkách. Nikdy 
nepokládejte váhu na nerovný povrch. Když se vážíte, nikdy nestůjte na okraji váhy. Vždy stůjte 
nehnutě uprostřed váhy tak že, každé chodidlo se dotýká dvou elektrod. Pravé chodidlo 
elektrod na pravé straně a levé chodidlo na levé straně. 
 

 
Nebezpečí pro děti! 
Spolknutí baterií může mít fatální následky. Proto uchovávejte baterie a i samotný přístroj 
mimo dosah dětí. Pokud dojde k spolknutí baterií, okamžitě kontaktujte lékaře. Obal držte 
mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušením. 
 
Nebezpečí související s bateriemi! 
Baterie se nesmí zdeformovat, rozebrat, hodit do ohně nebo zkratovat. Pokud baterie vytekly, 
vyhněte se kontaktu s tekutinou z baterií. Pokud tekutina zasáhla nějakou oblast pokožky, 
důkladně ji opláchněte pod tekoucí vodou a vyhledejte lékaře. 
Při vkládání baterií dodržte správnou polaritu (+/-) 
Používejte pouze stejné baterie (3x AAA, 1,5V) 
Chraňte baterie před vysokou teplotou. Pokud delší dobu přístroj nepoužíváte, baterie vyjměte. 
Zabráníte tím vytečení baterií. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Nebezpečí poškození! 
Chraňte přístroj před vlhkostí. Udržujte váhu v bezpečné vzdálenosti od vody. 
Pokud je povrch váhy mokry nebo vlhky, může být kluzký. Udržujte povrch suchý. 
Udržujte váhu od horkých povrchů a od přímého slunečního záření. 
Chraňte váhu před nárazem a netřeste s ní. 
Nedělejte na váze žádné změny a nepokoušejte se ji otevřít. 
V případě poruch si neopravujte přístroj sami. Opravy nechejte provést pouze v autorizovaném 
servisu. V opačném případě ztrácíte nárok na případnou záruční opravu. 
Podlahy můžou být ošetřené různými čisticími prostředky, které můžou poškodit nebo zjemnit 
nožičky váhy, proto položte váhu na pevný a rovný povrch. 
K čištění nepoužívejte žádné chemické nebo silné pěnové prostředky.  
 
Tímto prohlašujeme, že osobni váha typu: BS 444 connect / BS 445 connect, vyr. 40444 / 40441 
odpovídá základním požadavkům evropské směrnice RTTE 1999/5/EC. Úplné zněni EC 
prohlášení o shodě si můžete vyžádat na adrese Medisana AG, Jagenbergstrasse 19, D-41468 
Neuss, Německo nebo si je stáhnout na internetových stránkách společnosti Medisana 
(www.medisana.com/bs444connect) (www.medisana.com/bs445connect). 
Další informace a servisní adresy pro jednotlivé země najdete na adresách 

www.medisana.com/bs444connect / a www.medisana.com/bs445connect       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medisana.com/bs445connect


 
 

 

A. Jednoduché vážení pomocí funkce „Step-on“ 

 

1. Postavte se na váhu         2. Zobrazí se Vaše hmotnost  

 

B. Nastavení osobních údajů na váze 

Do paměti váhy můžete uložit údaje (pohlaví, kondice, výška, věk) pro 8 osob s 30 pozicemi 

paměti pro každou osobu. 

Váha má tyto přednastavené hodnoty: muž, 164cm, 30 let, kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stiskněte tlačítko SET, 

dokud na displeji 

nezačne blikat 

paměťové místo 

2. Pomocí tlačítka  

vyberte požadované 

paměťové místo 

3.    Pro uložení výběru 

stiskněte tlačítko SET. 

Obdobným 

způsobem pokračujte 

při nastavení pohlaví, 

kondice, výšky a 

věku. 

4.   Po nastavení Vašich 

osobních údajů se na 

displeji zobrazí „0.0“ 

5.   Pro ukončení nastavení 

váhy se jednoduše 

postavte bosými nohami 

na váhu  

6.    Na displeji se zobrazí 

následující hodnoty:  

- Hmotnost 

- Procento tělesného tuku 

- Procento vody v těle 

- Procento svalové hmoty 

- Hmotnost kostí 

- BMR (kalorická spotřeba) 

- BMI 



 
 

C. Připojte váhu ke svému smartphonu 

 

Váhu a smartphone je třeba jednorázově vzájemně propojit pomocí Bluetooth* 

Stáhněte si prosím aktuální aplikaci VitaDock+ a postupujte podle níže uvedených pokynů 

*iOS: iPhone4S a novější, iPad3 a novější. Android:  zařízení které podporují Google-Android – 

verzi 4.3 a Bluetooth 4.0 

 

                 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stáhněte si 

bezplatnou aplikaci 

VitaDock+ v AppStore 

nebo Google play 

store 

2. Aktivujte Bluetooth 

na svém operačním 

systému iOS nebo 

Android 

3.   Spusťte aplikaci 

       Ujistěte se, že máte 

stabilní internetové 

připojení (3G nebo 

WLAN). Zaregistrujte 

se na VitaDock online 

 

 

4.   Klikněte na symbol v 

levém horním rohu a 

dostanete se do nastavení 

v aplikaci. 

5. Zvolte „Settings“ 

a „Personal“. 

Nastavte Vaše 

osobní data a 

stiskněte „Save“ 

pro uložení. Tým 

se dostanete spět 

do Menu. 

6.   Klikněte opět na symbol 

v levém horním 

rohu a zvolte „Weight“ 

a zadejte Vašu 

hmotnost. Poté uložte 

tlačítkem „Save“ 

 

7. Teď zvolte symbol 

 v pravém 

horním rohu. Tým se 

dostanete do menu 

„My devices“ – Moje 

zařízení. 

8.  Pro vytvoření spojení 

mezi smartphonem a 

váhou stiskněte tlačítko 

SET, vyberte své 

paměťové místo. 

Postavte se na váhu 

bosýma nohama a 

nechte proběhnou celé 

měření. To bude 

ukončené krátkým 

pípnutím. 

 



 
 

                         

 

 

 

D. Vážení pomocí spartphonu a aplikací VitaDock+ 

       

 

 

 

 

 

V průběhu kontinuální optimalizace výrobků, si vyhrazujeme právo pravidelně aktualizovat aplikaci VitaDock +. 

Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelně provádět aktualizaci. Přiložené obrázky slouží pouze jako reference. 

 

 

 

BONITO CZ s.r.o., Pod Pekařkou 1/107, 147 00 Praha 4, info@bonito.cz, 241 405 618 

9.   Po ukončení měření se v menu „My 

Devices“ – moje zařízení zobrazí 

váha  

10. Stiskněte modré tlačítko „Connect“.   

Pokud je váha již spojena s telefonu, 

tlačítko bude zelené. 

11. Naměřené hodnoty se 

automaticky přesunou a uloží 

do aplikace VitaDock+ 

Poznámka: 

Pokud se naměřené 

hodnoty nepřesunou 

do aplikace, měření 

opakujte. 

 

Stabilní internetové 

připojení je nezbytné 

pro synchronizaci 

telefonu s aplikací. 

1. Spusťte aplikaci 2.    Postavte se na váhu 

bosýma nohama a 

nechte proběhnout 

celé měření. To bude 

ukončené krátkým 

pípnutím. 

 

3. Na displeji se zobrazí 

následující hodnoty:  

- Hmotnost 

- Procento tělesného tuku 

- Procento vody v těle 

- Procento svalové hmoty 

- Hmotnost kostí 

- BMR (kalorická spotřeba) 

- BMI 

 

4. Teď zvolte symbol  

v pravém horním rohu. Stlačte 

zelené  tlačítko „Connect“  

5. Naměřené hodnoty se 

automaticky přesunou a uloží 

v aplikaci. 
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